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Прекинути рад школе у време 
окупације 1915-1918. 

Почео је Први светски рат (1914-
1918 ). Српска војска је 1914. године 
са надмоћном аустријском и 
немачком војском  водила успешне  
борбе на својим западним границама, 
на Дрини. Међутим, октобра 1915. 
године појављује се још један 
непријатељ. Централним силама, 
Аустроугарској и Немачкој придру-
жује се Бугарска нападом на источне 
границе наше земље. Успешна 
одбрана није више била могућа, па се 
српска војска, под борбом, повукла 
најпре према  Косову, а затим преко 
Црне Горе и Албаније до албанске 
јадранске обале. У српску војску 
отишао је и учитељ Тодор Петровић 
да брани отаџбину. ШКОЛА ЈЕ 
ПРЕКИНУЛА РАД!!! 

После повлачења српске војске, 
територија Србије је окупирана од 
стране Аустроугарске, Немачке и 
Бугарске. Окупаторска, бугарска 
војска ушла је у Топлицу  (Прокупље) 
31. октобра и 1. новембра 1915. 
године, а два дана касније придру-
жиле су се и аустријске и немачке 
војне формације. Одмах по доласку у 
Топлицу Бугари су почели да спроводе 
велике пљачке, силовања, страховит 
терор (насиље) и злочине. Српски 
језик је био  забрањен, паљене су 
српске књиге. Све српске школе 
Бугари су омах затворили. После 
топличког устанка који је избио 
фебруара1917. године, а угушен 
крајем марта 1917. почела је одмазда 
Бугара. Од 17 школа у топличком 
округу, пет школа је запаљено или до 
темеља порушено, а остале су оште-
ћене да их је било жалосно гледати. 

И школа у Житорађи била је 
запаљена. 

У оваквим условима школа у 
Житорађи није радила све време 
окупације. 

Напредна школа 1919 -1941. 

Завршен је Први светски рат   (1914 -
1918 ). Српска војска је после пробоја 
Солунског фронта, у незадрживом 
јуришу ослободила Србију 1918. 
године. Житорађа је ослобођена 11. 
10. 1918. Створена је југословенска 
држава Краљевина Срба, Хрвата и 
Словенаца. 

Живот у селу и школи почео је изнова. 

Основна школа у Житорађи била је 
једина школа у општини Житорађа за 
шест села: Глашинце, Дебели Луг, 
Житорађу, Речицу, Смрдић и 
Студенац у трајању од четири године. 

После прекида од три и по године 
школа је требало да настави рад. Али 
како?Школа је за време рата била 
запаљена, учитеља нема. 

Добровољним прилозима у новцу, 
материјалу и радној снази сељаци су у 
току зиме поправили школску зграду 
и дали дрвене клупе на којима би 
седели ђаци. Чекао се учитељ. 

Учитељ Петровић Тодор Тоша 
прекинуо је рад у школи у Житорађи 
1914. године. био је учесник у Првом 
светском рату. Са војском  прешао 
албанију и преко Солунског фронта 
вратио се као потпуковник и 
победник. Одмах по повратку из рата, 
од 1919. године  наставио је рад у 
школи у Житорађи као учитељ. 



 

Времеплов 
 

Настава у школи у Житорађи отпочела је 3. марта 1919.године. 

Школска 1940/1941. година завршена је почетком априла 1941. године. 

Фашистичка Немачка напала је Југославију 6. априла. 1941. године и већ 17. 

априла је окупирала. 

Житорађа је 10. априла 1941. године почела живот под немачком 

окупацијом. Наставиће се.... 

 

Од 1919. до 1941. године у основној школи у Житорађи радили су ови 

учитељи: 

 

Литература 

Живојин Станисављевић „Основна школа Житорађа“ (2008) 
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Редни 
број 

Име и презиме 
Учитељ у школи 

од -   до - 

Управитељ школе 
од -   до- 

1. 
Тодор Д.Петровић из Житорађе –
школски надзорник среза косаничког 
и добричког 1927-1930. и 1933-1935. 

1919 - 1927. и 
1930 - 1933. 

1919 -1927. 

2. Јулијана Јовановић 1921 - 19??   

3. Богдан Николић 19?? - 1928.   

4. Милица Пешић 1927 - 1929.   

5. Илија Т.Јовановић 19?? - 1929. 1927 -1929. 

6. Зора Цвејановић 1928 - 1931.   

7. Живојин Хаџи Тонић 1928 - 1931. 1929 - 1931. 

8.  Зорка Хаџи Тонић 1928 - 1931.   

9. Светозар П.Ристић 1928 - 1941. 1931 - 1940. 

10. Аксентије Т.Јоцић 1931 - 1941. 1940 - 1941. 

11. Чедомир Т. Ивковић 1931 - 1932.   

12. Зорка М. Миливојевић 1935 - 1938.   

13. Миливоје Д. Ратковић 1935 - 1936.   

14. Смиља Р.Петровић 1938 - 1941.   

15. Светислав П.Николић 1938 - 1940.   

16. Босиљка С.Цветановић 1940 - 1941.   



 

 Представљамо вам... 
ОШ у Влахову 

Уређују: Данијела Ц. и Бојан М. 

Школа у Влахову 

Влахово се налази на 6km од 
Житорађе поред пута који води 
ка Прокупљу. Ту, поред самог 
магистралног пута, сместила се 
мала четвороразредна школа. 
Школа у Влахову је једна oд 
старијих школа на територији 
општине Житорађа. У овом 
селу школа је почела са радом 
још давне 1933.год. и њу су у 
почетку похађала деца из 
Влахова и Лукомира. Школа је 
првих пет година радила у 
приватној кући а затим је 
добила своју зграду са једном 
учионицом. Данашња школска 

зграда изграђена је 1947. године. Од школске 1964/65. год. школа је у саставу Основне школе у 
Житорађи. У овом периоду у школи је радило двадесетак учитеља, неки од њих и по више од 
тридесет година. 

У овој школици ради мали и сложан колектив који заједничким радом протканим 
међусобним поштовањем, поверењем и љубављу постиже значајне резултате. О томе сведочи 
велики број ученичких диплома у школском ходнику (међу њима су дипломе за освојена прва и 
друго место на окружном такмичењу из математике, друга и трећа места на окружном такмичењу у 
рецитовању, неколико похвала и 3. награда на финалу такмичења Мислиша и бројне друге похвале 
и дипломице).  

Ученици и учитељи разноликим и занимљивим активностима обележавају значајне датуме: 
Светог Саву, Дечију недељу, Дан планете Земље...  

Поред редовне наставе ученици, заједно са својим учитељицама, негују и разне ваннаставне 
активности, па тако бринући о цвећу у школи покушавају да простор у коме бораве учине што 
пријатнијим и лепшим. Своју креативност и машту исказују на радионицама када праве мала 
уметничка дела која излажу на новогодишњим и ускршњим вашарима. Нарочито уживају правећи 
и украшавајући гипсане магнетиће. 

Учитељи и наставни-
ци који раде у овој школи се 
труде да свој рад базирају на 
традиционалним вредности-
ма и да иду у корак са савре-
меним токовима у образо-
вању са жељом да ученици 
добију најбоље могуће 
васпитање и образовање и 
израсту у квалитетне, лепо 
васпитане, образоване и 
моралне људе. 

 
учитељице  

Ана и Жаклина 
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ОШ у Влахову 
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Радови ученика 
Литерарни радови 

Уређује: Драгослава Стаменковић 

Моје село у мају  

У тами ћути село моје драго,ћути село моје и Србија ћути. Ћути моје благо,љубави моје 

понајлепши дар. Са сликом дивног мајског призора у очима стојим повијена над отвореним 

прозором,у углу, који дању најбоље хвата сунчеве зраке,а ноћу месечеве.Зов природе ме је повео да 

пођем у ту прелепу ноћ. 

Идем тако кроз ноћ и не знам чему да се препустим: мислила, вечерњим птицама или 

дивном мајском призору око мене. Са брега, пропланка у ноћи овој,у ноћи мајској, пролеће се игра 

лишћем. Бистри поточић говори са камењем. Његова бистра вода носи бескрајну свежину. Равнице 

око мене су простирке прошаране зрацима, а кукурузишта шуме као шапат земље. Опојни мајски 

мириси обавијају бразде и оранице, док мир и тишина крадом силазе са неба. По свему видевши, 

мај је неприметно лаганим кораком закорачао у моје село и ове ноћи заспао на његовим раменима. 

Спаваш вечерас, ноћна лепото пролећа, зориш у срцу маја, као жена која је познала да је љубав све, 

и пепео и жар, што га први дах распири, а други дах угаси. Гледам звездано, дубоко плаветнило 

изнад мене,које је заслепело моје очи његовом лепотом и лаганим кораком полазим у собу. Ушла 

сам унутра и дуго се чудила наглим променама мог села у мају. Завладала је мајска тишина над 

мојим селом. Сва су врата на кући закључана. Али та ноћ је била превелика за мене као одело 

одраслих. Некако сам утонула у сан са лишћем бехара у коси које је пало са дрвета и угњездило се у 

мојој глави док сам у тој ноћи посматрала моје село. 

Ујутру сам се пробудила са лепим сећањем на прошлу ноћ и бацила цветиће који су 

преспавали у мојој коси. 

Меланија Ђурић, 8-3 

 

 

Мој омиљени јунак цртаног филма 

Баш као и свако дете и ја обожавам цртаће. Постоји толико лепих цртаних филмова, али је 

мени један посебно драг. То је "Сунђер Боб-Коцканоле". 

У том цртаћу главни лик је Сунђер Боб, један смешни лик по коме је заправо овај цртани 

добио име.Жут је, коцкаст, има танке ноге, игра улогу главног роштиљџије код његовог пријатеља 

Кеба Крабе и баш такав ми сваког јутра измами осмех на лицу. Уморна и поспана, док се спремам 

да кренем у школу, увек али баш увек, морам да бацим поглед ка телевизору и погледам бар пар 

минута овај цртаћ. Ту креће ова прича. Сунђер Бобов кућни љубимац се зове Гари. То је пуж који га 

увек верно прати било да иде на посао, било да  крене у лов на медузе. Његов најбољи друг и први 

комшија се зове Патрик. Као и Гари, и Патрик је стално са њим. Кад год се нађе у невољи, он је ту, 

да му некад помогне, а некад и одмогне. Њих тројица имају једног комшију који се зове 

Лигњослав. Он их баш не воли. Заједно раде свашта како би добили његово пријатељство и како би 

их заволео, али Лигњослава не интересује ништа, осим његових кларинета и мирног самачког 

живота. Него да се вратим Сунђер Бобу.Баш у овој јутарњој епизоди има задатак да направи гомилу 

пљескавица у ресторану. Кеба Краба надгледа и испоручује пљескавице, не да бих помогао Сунђер 

бобу,већ због тога што највише на свету воли новац који му доносе те пљескавице. У случају да се 

његов један долар загуби, у стању је да да у свој живот како би га нашао. 

     И баш сада док се пљескавице гомилају и испоручују, ја морам да кренем у школу. Ко 

живи у ананасу на дну мора? Сунђер Боб-Коцкалоне!!! 

Меланија Ђурић, 8-3 
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Радови ученика 
Литерарни радови 

ЛАВИРИНТ 
 

Сањао сам лавиринт, добра фора, 
најновија ноћна мора. 

Унутра сам доживео прави пакао, 
замало нисам заплакао. 

 

Данима сам лутао, све ми је 
изгледало исто, 

као да  краја имало није. 
Суза је почела низ лице да лије. 

 

Трчао сам, одмарао, лудио, 
...и онда сам се пробудио. 

 

Страхиња Динић 6-4 

ЛЕТЊИ ДАН 
 

Сија сунце, певају птице, 
веселе се девојчице. 

 

Зелена је травица, пуно деце сретне, 
шарене су ливаде веселе и цветне. 

 

Тиху песму славуј пева, 
Одзвања зујање вредних пчела. 

 

Док у кући мјауче маче 
у шуми зека весело скаче. 

 

Лана Анисијевић, 6-4 

Бескрајна прича 
Било је хладно новембарско јутро. Један мали дебели дечак је лутао по киши. Сав је био 

мокар и натопљен од кише. Са собом је носио ђачку торбу преко рамена. Стајао је испред једне 
просторије која је била пуна разних полица,а полице су биле испуњене разним књигама. Такође се 
ни столови, ни подови  нису видли од књига.  

Иза једног високог зида допирала је светлост и чудни колутови дима су се уздизали. 
Очигледно да је ту неко седео. Одједанпут се чуо неки продоран глас. Дечак је пришао зиду, полако 
звирнуо и угледао човека у оделу како седи у кожној фотељи. Он је мирно седео, пушио савијену 
лулу и читао књигу. Када је спазио дечака, скинуо је наочаре и остави књигу на фотељу. Дечак је 
нетремице, без даха, гледао у књигу и није померао поглед с ње. Та књига је пробудила нешто 
посебно у њему. Полако се приближио фотељи и додирнуо књигу. Подигао је књигу и осмотрио је 
са свих страна. Све док је гледао у књигу, њему је било час вруће, час хладно. То је било нешто о 
чему је он сањао. По сваку цену је пожелео ту књигу. Иако му је Кореандер ставио до знања да му не 
би продао ни једну књигу,  он је размишљао о томе како је он само због ње и дошао. Дечак сакри 
књигу испод мантила и тихо и нечујно затвори врата и потрча. Киша је падала и сливала му се низ 
лице,али он је осећао неку топлоту. У себи је помишљао да је он лопов. Није смео кући да оде него 
је смислио једно место где га нико неће наћи,а то је таван. То је био стари таван пун прашине и 
старих греда. Једино живо биће у тој просторији био је мишић.  

Полако су се отворила врата и Бастијан је ушао, затворио врата и у себи помислио како га 
нико не може наћи. На крају узима књигу и почиње да чита бескрајну причу.  
Меланија Ђурић, 8-3 

Шта је то љубав? 
 

Да воли уме свако 
али волети није увек лако. 

Шта је то љубав? 
Можда стрпљење, 
некад разочарење? 
Питам се стварно. 

Можемо ли волети бескрајно? 
 

Да није љубав песма, 
или можда неки стих, 

или нека мисао другачија од свих? 
Шта би то могла љубав бити, 
да ли се мора стварно волети? 

 

Љубав се не може купити, 
не може поновити, 

некад се може сакрити, 
а не може ни увек вечно трајати. 

 

Љубав није награда. 
Љубав није казна. 

Љубав може бити лажна. 
 

Љубав је све око нас. 
Све што нас срећне чини. 

Кад се двоје лудо воле 
то се љубав зове. 

 
Меланија Ђурић, 8-3 
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Радови ученика 
Ликовни радови 
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Уређују: Марија П.етковић 

Лена Иконић, 5-6 

Сара Цекић, 6-6 

Сара Симоновић, 7-6 

Лазар Величковић, 7-7 

Сандра Стојановић, 8-7 



 

Радови ученика 
Ликовни радови 
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Ена Цекић, 8-7 

Даница Стојковић, 8-7 

Јована Пешић, 8-6 

Мина Стојановић, 6-7 



 

Такмичења ученика 
 

Уређује: Бојан М. и стручна служба 

XXX Републички конкурс са међународним учешћем ,,СВЕТОСАВЉЕ И НАШЕ 

ДОБА". На расписан конкурс за калиграфске радове одазвала се 131 основна 

школа из Републике Србије и Републике Српске. Приспела су 773 рада. Наша 

ученица Лана Митић, VIII-1 освојила је 3. место. 

Лана Митић 

Ученице ОШ „Топлички хероји“ у Житорађи, Ема Иона Трајковић (8-4) и Лана Митић (8-1) 

на окружном такмичењу из енглеског језика одржаном у Прокупљу, заузеле су прво место и 

пласирале се на Републичко такмичење. Републичко такмичење је одржано у ОШ „Павле Савић“ у 

Београду. Ученице наше школе су оствариле завидан резултат на Републичком такмичењу из 

енглеског језика, али нажалост Еми Иони Трајковић је 

недостајало 4 поена, а Лани Митић 6 поена за пласман 

на међународно такмичење.  

Ема Иоана Трајковић  

Лана Митић 

Данило 

Војновић 

(ментор) 

Сања Стојановић 

(ментор) 

Сузана Мутавџић 

(ментор) 

На регионалном такмичењу талената, које је одржано 7. маја, 2022. 

године, на електронском факултету у Нишу, ученик 

наше школе, Вук Петровић (8-2) у области 

информатике и рачунарства остварио је пласман на 

републичко такмичење које ће се одржати у нашем 

главном граду. 
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Марија Петковић (ментор) Вук Петровић 



 

Такмичења ученика 
 

На окружном такмичењу из књижевности - Књижевна олимпијада, 

које је одржано у Прокупљу, ученице наше школе Анђела 

Ђермановић (7-2 одељење) и Ива Савић (8-4 одељење) 

освојиле су друга места са довољним бројем поена за 

пласман на Републичко такмичење које ће се одржати 

у Сремским Карловцима крајем маја месеца. Желимо 

им успех и на овом нивоу такмичења. 

Ива Савић 

Анђела Ђермановић 

Дтргослава Стаменковић 

(ментор) 

Крос РТС-а одржан је у свим нашим осморазредним школама, а у овом броју приказујемо резултате 

из Житорађе.  

У наредном броју 

биће извештај и из 

осталих школа. 
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ПРВИ разред 
ДЕВОЈЧИЦЕ ДЕЧАЦИ 

1 Наталија Костић 1-1 1 Андрија Стојановић 1-2 
2 Миа Момировић 1-1 2 Лазар Живковић 1-2 
3 Неда Микић 1-2 3 Јаков Ћеримовић 1-2 

ДРУГИ разред 
ДЕВОЈЧИЦЕ ДЕЧАЦИ 

1 Сара Јовановић 2-2 1 Дарко Вучковић 2-1 
2 Даница Вукашиновић 2-1 2 Никола Момчиловић 2-1 
3 Лана Ђорђевић 2-1 3 Вук Станојевић 2-1 

ТРЕЋИ разред 
ДЕВОЈЧИЦЕ ДЕЧАЦИ 

1 Хана Стојановић 3-2 1 Вељко Анисијевић 3-2 
2 Ена Михајловић 3-2 2 Урош Станисављевић 3-2 
3 Анастасија Јовановић 3-1 3 Вук Станојевић 3-2 

ЧЕТВРТИ разред 
ДЕВОЈЧИЦЕ ДЕЧАЦИ 

1 Николина Анисијевић 4-2 1 Матеја Момчиловић 4-2 
2 Ђурђина Демић 4-2 2 Матеја Ивковић 4-1 
3 Ива Антанасковић 4-2 3 Владица Живковић 4-2 

ПЕТИ разред 
ДЕВОЈЧИЦЕ ДЕЧАЦИ 

1 Катарина Аранђеловић 5-1 1 Вељко Илић 5-4 
2 Анастасија Ненезић 5-2 2 Адин Куртовски 5-3 
3 Ана Мамутовић 5-4 3 Андрија Коцић 5-1 

ШЕСТИ разред 
ДЕВОЈЧИЦЕ ДЕЧАЦИ 

1 Хана Илић 6-3 1 Немања Бећировић 6-3 
2 Наталија Милошевић 6-2 2 Матеја Стаменковић 6-1 
3 Андријана Митић 6-1 3 Димитрије Здравковић 6-1 

СЕДМИ разред 
ДЕВОЈЧИЦЕ ДЕЧАЦИ 

1 
Анастасија Станковић 7-1 1 Страхиња Пиловић 7-4 
Сташа Богдановић 7-1 2 Огњен Јањић 7-2 

2 Миња Станковић 7-1 3 Василије Дроца 7-4 
3 Нина Илић 7-2       

ОСМИ разред 
ДЕВОЈЧИЦЕ ДЕЧАЦИ 

1 Ема Петковић 8-1 1 Милан Усковић 8-4 
2 Лена Станковић 8-3 2 Саша Укић 8-3 
3 Анђела Милчев 8-4 3 Лазар Петровић 8-1 



 

Анегдоте познатих 
 

Уређује: Драгослава Стаменковић 

Писац Стеван Сремац био је у једном друштву у коме се повео 
и разговор о порезима. Неко је време слушао, а затим се и он 
јавио за реч: 
- Мислим да би од свих пореза најуноснији био онај на 
женску лепоту. 
- Како то? - сви су желели да чују одговор. 
- Зато што би га свака жена с одушевљењем плаћала - 
спремно им одговори Сремац. 

Свети владика Никола Велимировић био је близак пријатељ 
Николе Тесле. Њих двојица су се често звали имењацима. 
Једном се догодило да је Тесла позвао владику у своју 
лабораторију. Чим је владика отворио врата Теслине 
лабораторије, Тесла је ставио у покрет хиљаду неких точкова. 
- Имењаче, шта то уради? Каква је то 
сила? - питао га је владика Николај. 
- Имењаче, ти си школован човек, 
ваљда знаш шта је то? - одговори 
Тесла. 
- Шта је то? 
- Струја, имењаче! 
-Кад си тако велики стручњак за 

струју, реци ми да ли ће твоја наука открити начин да се та 
сила струје види голим оком. 
-Никада - каже Тесла - док је света и века. 
-Па што онда народ тражи Бога да види? Сила постоји и 
када се не види - на то ће Свети владика Николај. 

Док је Ајнштајн путовао возом, у купе је ушао кондуктор и 

затражио карту. Научник је претражио све што је могао, али 

није могао да је нађе. Кондуктер је препознао Ајнштајна и 

рекао је да ће доћи касније. 

- Не разумете - рекао је Ајнштајн. - Ја морам одмах да 

пронађем ту карту. У супротном, нећу знати где путујем. 

 

 

У једном разговору, Ајнштајн је рекао чувеном глумцу 

Чарлију Чаплину: 

- Ви сте славни јер вас цео свет разуме. А ја сам славан јер 

ме нико не разуме! 
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Нешто по нашки 
Дијалекат 

Уређује: Јелена Зафировић 

Овог пута вам доносимо мало 
књижевности у нашем дивном дијалекту. 

Песма  „Сг“  
(у значењу сад, овог трена) 

 

„Сг ће почне што ће почне, 

сг ће ти се све стровали, 

сг ће мрдне рука десна, 

решила се да опали. 

 

Сг ће Господ да надзрне, 

сг ће глава да олади, 

сг ће падне једна песма 

дн дншњи да окади“. 

 

Мирослав Михајловић 

Одломак из књиге „Баче поголеме од сокаци“ Саве Димитријевића: 

 

„Мика Џивџан погину у рат. Смо стиже абер – Мика погинуја. Жена 
му Недеља врза црну шамију. Носила памучну антерију сс широки рукави 
и пулчики густо сашивени једн над други до гушу. С децу работила 
баштовану, а у авлију је садила невен и босиљак. У јесен бели шумани 
порастев до стреју. Живела сто пет године. Живела би још коју годину, ал 
не даде ву се. Узеде шибицу да запали ватру, клекну куде огњиште и прсну 
жишка. А Недеља и не осети да је жишка зафатила и широки рукави на 
антерију. Kд се све запали и кд дођоше – беше доцкан. Цел живот, све сто 
пет године – у једну жишку!“… 
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Еко страна 
 

Уређује: Валентина Ашчетовић 

Светски дан птица селица је 
догађај који се обележава сваке 
године 8. маја, са циљем да 
подигне свест људи о неопходно-
сти очувања птица селица и 
њихових станишта. 

Птице се селе на југ  из два 
разлога: због недостатка хране у 
зимским месецима, а са југа се 
враћају ради размнозавања. 

Птице селице поседују природну 
навигацију, дар мајке природе. 

Моге од њих не стигну на свој 
циљ због исцрпљујућег пута. 

УЧЕНИЦИ ИЗ ПОДИНЕ УРАДИЛИ ПАНО И КРАТАК ТЕКСТ О ПТИЦАМА СЕЛИЦАМА 

Светски дан лептира обележава се 28. маја. Ови нежни инсекти 
одушевљавају својим занимљивим изгледом и јединственим 
шарама на крилима. Лептири су једни су од многобројнијих 
инсеката, има их око 150.000 различитих врста лептира. 

Лептир живи 
само један дан, 

али зато цео 
живот лети. 

„Није довољно само 
живети! „-рече лептир. 

„Потребно је имати 
мало сунца, мало 

слободе и мало цвећа.“ 

И баш када је гусеница 
помислила да је њен живот 

готов претворила се у 
прелепог лептира. 

Дајте онима које волите 
крила да лете, корене да се 

врате и разлог да остану. 

УЧЕНИЦИ ИЗ СТУДЕНЦА 

03.мај - СВЕТСКИ ДАН СУНЦА 
Сунце није само космички појам 
и небеско тело које светли и даје 
енергију. Због његовог значаја за 
живи свет оно је и метафора за 
добро, драго, лепо, светло, свето. 
Сунце је извор живота и обно-
вљив извор енергије. Управо 
због тога често заборављамо 
важност и улогу Сунца. Својом 
појавом увек наговештава нови 
почетак, неко ново светло, нову 
наду, подстиче на живот, на 
вољу, на расположење, на истра-
живање себе и околине. Идеја за 
обележавањем Дана Сунца поте-
кла је од америчког председника 
Џимија Картера, а његово обеле-
жавање подстиче и НАСА . 
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УЧЕНИЦИ ИЗ ЈАСЕНИЦЕ 



 

Еко страна 
 

Репутацију школе која веома води рачуна о екстеријеру, и 
ове године смо надградили. Поводом обележавања Дана 
паркова, сваки разред школе у Доњем Црнатову у 
школском дворишту засадио је по једну јелку. Наши 
ученици ће их и неговати и гледати како из дана у дан расту, 
бујају и шире се. Као и деца. Као и живот.  

Светски дан без дуванског дима обележава се сваког 31. маја, а основни циљ овог апела је да се 
јавности скрене пажња на штетност дуванских производа, цигарета и дувана. Дувански дим утиче 
лоше не само на особе које их конзумирају 
већ и на особе у њиховој околини. Како би 
се подигла свест о овом проблему и допрло 
до што већег броја људи, основни кораци 
подразумевају едукацију најмлађих 
чланова друштва о здравственим 
ризицима и опасностима које ова штетна 
навика изазива. 

Дувански дим отпиши и слободно 
диши!!!  
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УЧЕНИЦИ ИЗ СТАРЕ БОЖУРНЕ 

РАДОВИ УЧЕНИКА ИЗ ГРУДАША 



 

 Занимљива наука 
 

  Подизање Заставе Победе није снимљено ни фото-
апаратом ни камером. После пада Берлина совјетски војни 
фотограф Јевгениј Халдеј је замолио Алексеја Коваљова, 
Абдулхакима Исмаилова и Леонида Горичева, војнике из 8. 
гардијске армије (који нису учествовали у опсади Рајхстага 
нити су подизали било какве заставе у то време), да позирају 
за фотографију. 

  Било је више Застава Победе, за сваку стрељачку 
дивизију по једна. Одлучено је да прва дивизија која стигне 
до Рајхстага постави на њега заставу. Једина сачувана је она 
коју су на источни део крова у првим часовима 1. маја 
поставили поручник Алексеј Берест, водник Михаил Јегоров 
и млађи водник Мелитон Кантарија из 9. стрељачког 
батаљона 150. дивизије 3. ударне армије 1. белоруског 
фронта.  

Уређују: Драгослава С. и Бојан М. 
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  Верује се да је Свети Георгије рођен 280. 
године у малоазијској области Кападокији, у богатој 
и угледној хришћанској породици. Био је римски 
војник у гарди цара Диоклецијана. У римској војсци 
се брзо истакао својом храброшћу и бојним 
заслугама. Напредовао је нагло, од обичног војника 
до трибуна, да би га, већ у његовој двадесетој години, 
лично цар Диоклецијан произвео у чин комита тј. 
војводе (најстарији војни чин, којим се постаје и 
царев саветник). 

За време цара Диоклецијана организован је 
303. године прогон хришћана, десети по реду и 
највећи икада. На једном сабору Георгије је говорио 
против оваквог односа према хришћанима и о 
њиховом даљем прогону а том приликом је изашао 
пред цара Диоклецијана и изјавио да је и сам 
хришћанин, након чега цар наређује војницима да га 
затворе у тамницу. Посечен је 23. априла (тј. 6. маја 
по новом календару) 303. године. Према завештању 
тело Георгија пренето је у Лиду, а на његовом гробу 
касније је подигнута црква. 

Мало шта се, заиста поуздано, зна о његовом 
животу. У иконографији Православне цркве, Свети 
Георгије (Ђорђе) је још од 7. века приказиван као 
војник (без коња, у стојећем ставу) и са копљем или 
мачем. Од 9. века се појављује још један приказ 
Светог Ђорђа – на коњу, у војводском оделу, како 
копљем убија аждају. Мало даље од њега стоји једна 
женска прилика у господском оделу. Сматра се да 
аждаја коју убија светац симболизује многобоштво. 
Жена која је на икони је царица Александра и она, 
како се верује, представља младу хришћанску цркву. 
Приказ Светог Ђорђа који убија аждају је заснован 
на популарној легенди хришћанске митологије – 
“Ђорђе и Аждаја”. 

Култ Светог Георгија (Ђорђа) се зачео доста 
рано. На месту његовог гроба у Лиди, за време 
владавине цара Константина I (306-337), подигнут је 
храм њему посвећен. Током 4. века, култ Светог 
Ђорђа се из Палестине проширио на цело Источно 

Римско Царство. Цар Ромеја Константин Велики је 
312. г.н.е. основао Витешки ред Светог Ђорђа. У 5. 
веку се култ овог свеца проширио и на Западно 
Римско Царство. Године 494, Георгије је проглашен 
за свеца, од стране Папе Геласијуса Првог (492–496).  

Свети Георгије (Ђорђе) је био заштитник 
Немањића. Стефан Немања је подигао Ђурђеве 
ступове 1170. године, манастир посвећен Св. Ђорђу у 
коме су се чувале мошти св. Ђорђа све до турског 
разарања 1689. 

Лик Светог Ђорђа налази на грбовима мно-
гих држава, области и градова, како код правосла-
ваца, тако и код католика. Он је на грбу: Русије, 
Грузије; Москве, Кијева, али и у областима и 
градовима: Француске, Аустрије, Чешке, Хрватске, 
Данске, Немачке, Холандије, Мађарске, Италије, 
Литваније, Пољске, Словачке, Словеније, Шпаније, 
Швајцарске, Аустралије... 

Истина о најпознатијој слици - 

Симболу победе над фашизмом 

ЛЕГЕНДА И КУЛТ О СВЕТОМ ЂОРЂУ 

Грб Москве 
Грб Кијева 



 

Ризница мудрости 
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Уређује: Данијела Цветковић 

„И свуда гдје је  
српска душа која, 
Тамо је мени 
отаџбина моја,  
Мој дом и моје  
рођено огњиште“ 
 

Алекса Шантић 

Учити своје дете знању, не 
треба силом него игром. 

Платон 

„Ко одликовање 
тражи,  
није га заслужио, 
А ко га је заслужио, 
није му ни потребно.“ 

Оноре де Балзак 

Човек не може да открије нови океан ако 
нема храбрости да изгуби из вида обалу. 

Андре Жид 

Срећа припада онима који 
су сами себи довољни. 

Аристотел 

Једина права 
грешка у 
животу, је 
грешка из које 
нисмо ништа 
научили. 

Народна пословица 



 

 Репортажа 
Спомен парк Гвозденог пука 

Уређују: Данијела Ц. и чланови секције 

Гвоздени пук 
У нашој историји светлим словима је записано име 

херојског Гвозденог пука. О њему и херојима који су храбро 
бранили отаџбину треба стално говорити, присећати их се и 
поштовати све што су учинили. Са намером да своје читаоце 
упознамо са историјом Гвозденог пука, посетили смо Спомен 
собу и парк у Прокупљу. Пуни утисака, пренећемо вам бар 
делић онога што смо видели, али и чули од кустоса Музеја у 
Прокупљу. 

Пук је мобилисан у Прокупљу 1912. године за рат 
против Турака. Пробојем преко залеђене планине пук је 
омогућио ослобођење Прилепа и Битоља. У Другом 
балканском рату 1913. пук је разбио елитни бугарски 13. пук. 
Због огромне храбрости назван је Гвоздени пук. У Првом 
светском рату, у чувеној бици на Церу 1914. године пук је 
заузео Текериш. У бици на Дрини разбио је 79. пук „Бана 
Јелачића“.  У Колубарској бици у једном дану је пук изгубио 
260 бораца. Међу погинулима је и други ратни командант 
Миливоје Стојановић Брка у чију част је Станислав Бинички 
компоновао „ Марш на Дрину“. Пук је учествовао у борбама 
на Солунском фронту где су се истакле и две хероине, 
Милунка Савић и Флора Сендс. 

За шест година ратовања погинуло је или умрло 3468 ратника, а од тога 86 официра. 
Међу ратницима и добитницима ордења издвојићемо Љубомира Којовића који је рођен у 

селу Коњарнику. До ратова је радио као шумар, а у рат са Турцима је кренуо као резервни 
наредник. Већ тада се прославио великом храброшћу. Зато је био унапређен у чин резервног 
потпоручника, да би после битке на Брегалници добио  чин поручника. На Солунском фронту је 
као капетан командовао 1. четом 3. батаљона Гвозденог пука. Погинуо је одбијајући јурише 
непријатеља код села Брда 1916. године.     
      
Хероина Милунка Савић 

Милунка Савић-Глигоревић (Копривница, 1890. или 28. јун 
1892 – Београд, 5. октобар 1073) била је српска јунакиња 
Балканских ратова и Првог светског рата, наредник у Другом 
пуку српске војске „Књаз Михаило“ (Гвоздени пук), жена са 
највише одликовања у историји ратовања. Рањавана је у 
борбама девет пута. Због неизмерне храбрости Французи су 
је прозвали „српска Јованка Орлеанка“. 
Пријавила се приликом мобилизације за рат са Турцима 
1912. године да би спасила свог брата јединца, војној 
команди под именом Милун Савић.Милун је био учесник 
ослободилачких ратова 1912-18. године. Она је, да би 
изгледала као мушкарац, скратила косу, обукла мушко одело 
и стегла груди пртеним увијачем. Милунка је као припадник 
бомбашке десетине Дринске дивизије 1. позива била 
учесник рата са Турцима 1912. године, а са својом јединицом 
била је учесник опсаде Скадра крајем марта 1913. године. 

У рату са Бугарима 1913. године у бици на Брегалници први пут је рањена и због велике 
храбрости добила је први орден КЗм. Тада је откривено да је женска особа. Захваљујући њеној 
упорности, остала је у војсци. У Колубарској бици добија други орден КЗм. На Солунском фронту 
унапређена је у чин пешадијског наредника и постављена је за командира јуришног вода. На овом 
фронту рањена је шест пута. 

Милунка је одликована са два ордена КЗм, Златном и Сребрном медаљом за храброст 
„Милош Обилић“, споменицама, Са два ордена Легије части, енглеским орденом светог Мајкла и 
руским крстом светог Ђорђа Победоносца. 
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Репортажа 
Спомен парк Гвозденог пука 
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Хероина Флора Сендс 
Флора Сендс (22. јануар 1876 – 24. новембар 1956) била је 
британска болничарка а касније и једина жена официр српске 
војске за време Првог светског рата. Одликована је са седам 
медаља. Имала је 38 година када је рат избио и одмах се пријавила 
за медицинску сестру у британској војсци, али је одбијена јер није 
прошла потребну обуку. Она је 1914. године напустила родну 
Енглеску и отишла у Србију са женском медицинском јединицом. 
Радила је као болничарка у Гвозденом пуку. На Солунском фронту 
Флора је у пуку постављена за командира одељења. Истакла се у 
борбама на Горничеву, Кајмакчалану, Црној реци и код Битоља. 
Два пута је рањена. При повлачењу преко Албаније, Сендсова је 
одбила да послуша наређење и да оде безбедно у Солун. 
Учествовала је у борбама за пробој Солунског фронта и ослобођење 
Србије.  
Спомен собу, као и парк у коме се налази споменик Гвозденом 
пуку, вреди посетити и бар на кратко осетити дух славне прошлости 
наших предака. Због тога вам је наша препорука да их посетите, 
или бар на кратко застанете пролазећи поред ових здања и одате 
почаст херојима из нашег краја који нису штедели животе за 
слободу.   

Чланови Новинарске секције 

Љубомир Којовић 



 

Драинчеви дани 
Сусрети песника у Житорађи 

Уређује: Данијела Цветковић 

Раде Драинац родио се као Радојко 
Јовановић 26. августа 1899. године у Трбуњу 
код Блаца. Основну школу завршио је у Блацу а 
1911. године уписује се у гимназију у Крушевцу 
у којој – до почетка Првог светског рата, 
завршава три разреда. Године 1914. већ је на 
фронту, са својом војском, а 1915. повлачи се 
преко Косова и Метохије до Скадра и Љеша и 
стиже у Сан Ђовани.  

У земљу се враћа 1918.године, наставља 
школовање, а прекида га после шестог разреда. 
Већ 1919. године, објављује поезију у часопису 
"Епоха". Збирка стихова "Модри смех" излази у 
Београду 1920. године са потписом Рад. 
Јовановић. 1922. покреће часопис "Хипнос" и 
објављује програм Хипнизма – први пут 
потписује се као Раде Драинац.  
Раде Драинац се сврстава међу 
најинтересантније српске писце између два 
светска рата.  Мобилисан је 1941, а после слома 
југословенске војске злопаћења и краћег лутања 
враћа се у завичај, у Топлицу. Време проведено 
у ратној Топлици описао је у постхумно 
објављеној књизи "Црни дани".  

Раде Драинац је оболео од туберкулозе –
 тада песничке бољке и кратко се лечио у 
санаторијуму на Озрену. Одатле је пребачен у 
Београд, где је умро 1. маја 1943. године. У 
рубрици место становања остало је записано – 
"без улице и броја стана", а у рубрици најближи 
сродници – није било сродника на сахрани. 

Објавио је две песничке збирке „Модри 
смех“ (1920. године) и „Афродитин врт“ (1921. 
године). Песничке збирке објављене 1938. 

године су: „Улис“ и „Човек пева“. Док је 1940. 
године објавио збирку „Дахом земље“. Писао је 
прозу у виду приповетки „Срце на пазару“, 
романа „Шпански зид“, путописа и фељтона 
„Љепоте и чуда Париза“, критика и есеја 
„Осврти“, књижевних полемика и политичке 
публицистике „Без маске“, драма „Азил за 
бескућнике“ и ратних дневничких записа „Црни 
дани“. 

 У част овом великом песнику 

већ 53 године организује се 

манифестација „Драинчеви 

сусрети песника“ од 4. до 20. 

маја. Организују се трибине, 

песничке вечери у топличким 

општинама. Песници који 

стварају за децу посетили су 

просторије Народне библиотеке 

у Житорађи где су их дочекали 

наши најмлађи ученици. Срђан 

Сиђа Живковић и Биљана 

Станојевић, песници за децу, 

приуштили су ученицима 

незаборавне тренутке уз стихове 

својих песама, шалу и музику.   

20 



 

 English corner 
 

Уређују: Сања С. и Сузана М. 
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This has been one of the best weekends of the year. I 

had a lot of fun with my teachers and friend Ema. 

We went to Belgrade for the competition weekend. 

Even though I have seen the city that never sleeps 

many times, it amazes me every time. We spent our 

Saturday walking around Knez Mihailova, seeing all 

the beautiful buildings, went to Kalemegdan, and 

went to the Museum of Illusions. The museum was 

very fun. There were a lot of weird and trippy rooms 

and pictures. The competition was on Sunday. To be 

honest with you, it was very hard. And even though 

I couldn’t compete further on, I had an amazing 

time. I’m very grateful I got to compete on this level 

and would like to compete 

again. But most important-

ly, I’m grateful for my 

teachers Susana and Sanja, 

and all my other English 

teachers that have taught 

me over the years because 

without them all of this 

wouldn’t be possible.  

Лана Митић  8-1  

Наша школа је изузетно поносна сто су две ученице 
осмог разреда освојиле 1. место на окружном 
такмичењу из енглеског језика и тиме обезбедиле 
свој пласман на републичко. Како су доживеле ово 
такмичење и са каквим утисцима су се вратиле из 
престонице сазнаћете од Митић Лане и Трајковић 
Ема-Иоане. 

Let me tell you about 

the capital of our 

country- Belgrade. My 

experience was noth-

ing short of spectacu-

lar. It was a school trip 

and my friend and I 

went there to compete in a competition  in English 

language. We were, of course, representing our 

school. On our day off, we visited the street of knez 

Mihail, Skadarlija, the Museum of optical illusions , 

Kalemegdan and the Belgrade mall. With a little 

help of the maps on our phones, we got around 

without any trouble. Walking along the street of 

knez Mihail and Skadarlija was nice. It was certainly 

very crowded but it was a sight to see. Then we visit-

ed Kalemegdan. It was a very calming walk with 

quite the sights, I must say. Next on our list was the 

Museum of optical illusions. My friend and I had 

fun figuring out all the puzzles and looking at the 

quizzing sculptures. And lastly, the mall. Although 

I’m not a big fan of them I admit that walking 

around and checking out clothes in stores was fun. 

The competition was hard and although we didn’t 

win I do not regret this trip at all. 

Ема Иоана Трајковић 8-4 



 

У поверењу 
 

Уређује: Јелена Зафировић 

Драги ученици, ако имате неки проблем са којим не можете да се изборите и желели бисте да га са неким 
поделите, на добром сте месту. У холу школе налазе се кутије “од поверења” где можете убацити своја 
питања под шифром. Одговор ћете пронаћи у неком од наредих бројева часописа. Само храбро и мудро 
кроз живот!  

Драга Јецо,  
  Имам проблем с којим не умем да се изборим. Идем у пети разред и свиђа ми се једна 
девојчица из другог одељења. Написао сам јој поруку у којој сам јој то и признао. Али она је ту 
поруку свима показала, тако да ми се сад сви смеју и задиркују ме. Шта да радим? Како да то 
зауставим? 

шифра: порука 

  Девојчица која ти се свиђа, за сада, није још упућена у нека правила понашања у емотивним 
односима. Наиме, она не зна да је ружно износити нечију тајну и откривати нешто најтананије, а то 
су нечије емоције. Ти ниси ни у чему погрешио. Напротив, врло је храбро и витешки показати 
некоме своју наклоност и осећања. Али у тим годинама још увек не знате да се носите са тим, јер ко 
зна, можда и она не зна како да се постави, можда се уплашила, а можда је још нико није научио да 
поштује туђу искреност. Не криви је, а ти уживај у својој заљубљености јер то је дар. Што мање 
обраћаш пажњу на задиркивања, она ће пре и престати. 

Драга Јецо,  
  У бесу сам написао другарици нешто што није требало. Дуго се дружимо и стало ми је до ње. 
Сада ми је веома жао, али не знам како то да исправим… 

шифра: бес 

  У бесу, заиста, умемо да кажемо ружне речи којима повредимо друге. Међутим, ако се већ 
дуго и лепо дружите, сигурна сам да твоја другарица није и неће заборавити све лепе и добре ствари 
које си за њу учинио, и да те неће процењивати само на основу тог једног испада. Јер не смемо 
људима судити на основу једне грешке, а ставити по страни све оно позитивно што су учинили за 
нас. На крају крајева, то се сваком може десити, па и теби. И тада ћеш ти наћи разумевања за њу. То 
се зове пријатељство.  

Драга Јецо,  
  Ја сам девојчица из врло сиромашне породице. У мом одељењу сви, и девојчице и дечаци, 
имају и боље телефоне, и боље патике…, све боље од мене и све о чему ја могу само да сањам. А 
добар сам ђак, и дајем све од себе. Криво ми је и несрећна сам јер моји родитељи ништа од тога не 
могу да ми приуште. И зато седим сама у последљој клупи и не желим да разговарам ни са ким. 

шифра: несрећна 

  Разумем да је врло тешко гледати око себе како други имају оно што би ти желела и што ти је 
у овом тренутку важно. Али позитивна ствар у свему томе је што је време на твојој страни. И, веруј, 
ствари се у животу стално мењају, хтела ти то или не. Живот је пред тобом, и највероватније ћеш, 
ако наставиш да се трудиш, у будућности све то моћи себи да приуштиш. Твојим друговима не 
желимо, али је исто тако могуће и да их живот одведе у правцу да остану без тога у чему уживају и 
што ти тако јако желиш. Нарочито, ако мисле да им све то припада по природи ствари и да ће бити 
заувек тако.  
  А најважније и најлепше што ћеш схватити кроз одрастање је, да су, заправо, најлепше ставри 

на свету бесплатне. 
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 Савети и трикови за РС 
.NET Framework  

Вероватно вам се некада догодило при 
покушају инсталације неког програма да ваш 
захтев за инсталацијом буде одбијен јер 
немате инсталиран .NET Framework.  

Ето прилике да објаснимо шта је .NET 
Framework и чему он служи. 

 Реч је о програмском оквиру, оперативном систему унутар оперативног система, који су 

програмери компаније Microsoft развили како би независни програмери могли лакше да развијају 

своје програме. .NET Framework је пакет кодова неопходан програмерима апликација за 

уобичајене проблеме у програмирању, који укључује и виртуелну машину која управља 

извршавањем програма писаних за .NET Framework. Та виртуелна машина, названа Common 

Language Runtime (CLR), је софтверско окружење у којем се извршавају програми писани 

за .NET Framework. Са CLR, програмери не морају да размишљају о капацитетима процесора 

који ће извршавати њихове програме. Поред тога CLR обезбеђује и друге важне елементе као што 

су безбедност апликације, управљање меморијом и руковање изузецима. 

 .NET Framework укључује и огромну библиотеку кодова и података. Он подржава неколико 

програмских језика што обезбеђује језичку интероперабилност, тако да сваки програмски језик 

може користити код писан другим програмским језиком. Библиотека класа .NET Framework-a 

обезбеђује кориснички интерфејс, приступ подацима, криптографију, развој веб апликација, 

нумеричке алгоритме и мрежну комуникацију. Програмери комбинују библиотеке класа са 

сопственим кодом за креирање својих програма. 

 Многе апликације које су дела независних програмера као 

предуслов за инсталацију и рад захтевају да нека верзија .NET 

Framework-a буде инсталирана на рачунару. Штавише, у 

већини случајева апликације ће од вас захтевати инсталацију 

одређене верзије .NET.Framework, инсталирану на 

рачунару. Препорука је да избегавате инсталирање захтеване 

верзије, и уместо тога инсталирате најновију верзију .NET-a, 

под претпоставком да је ваша верзија Windows-a подржава.  
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Уређују: Марија Петковић и Бојан М. 

Шта 
кажеш 

колега? 

Кратко и 

јасно. 



 

Звонко и Звончица 
Испеци па реци 
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Уређује: Данијела Цветковић 

 

 лабараторија  

 делење  

допустати  

другарицин  

љуцки  

јеребица  

Јер си добро?  

асма  

абсорпција  

алпинискиња  

 

лабораторијa 

 дељење  

допуштати  

другаричин  

људски  

јаребица  

Јеси ли добро?  

астма  

апсорпција  

алпинисткиња  

НЕПРАВИЛНО Х ПРАВИЛНО  

„...у смесу додајте 100 г какаа или какаоа или...?“ 
Генитив једнине именице какао је – какаоа 

Војномедицинска академија, скраћено ВМА 
чита се на следећи начин: 
ве-ем-а, а не како се често чује ве-ме-а 

Разрешићемо још неке недоумице 

Једна од најчешћих грешака у 
српском језику тиче се правилне 
употребе предлога због и ради. 
Иако имају различита и прецизно 
одређена значења, ови предлози 
се често погрешно употребљавају 
као синоними. 

Предлог због означава узрок: 
Није играо утакмицу због повреде. 
(Повреда је узрок.) 

Предлог ради означава циљ односно намеру: 
Дошао сам у Београд  ради школовања.  
(Школовање је у овом случају намера.)  



 

Звонко и Звончица 
Плеоназам 

Сувишно нагомилавање речи истог или сличног значења у говору или 
писању, у граматици познатије као плеоназам, срећемо свакодневно 
код великог броја људи. Постоје речи које су заиста непотребне у 
реченицама које изговарате или пишете, а да тога ни сами често нисте 
свесни. Многима су плеоназми постали попут поштапалица па их 
употребљавају у скоро свакој реченици (чак штавише, исто такође, 
често пута…).  

Плеоназам чак штавише је можда најучесталији у српском језику. И 
ЧАК и ШТАВИШЕ су две речи које имају исто или слично значење. 

Плеоназми који се често користе: исто такође, свашта нешто, често 
пута, баш управо, попни се горе, сиђи доле, ја лично мислим, 
мала кућица... 

Иако се плеоназам истиче као језички проблем, не треба занемарити 
да се о плеоназму може говорити као о стилској фигури и то онда 
када се примењује као поступак у намерном истицању, наглашавању 
како би се појачало афективно значење текста и постигла 
експресивност језика. 
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Звончице, размишљам како 

да изненадим сестру за 

рођендан. Мислио сам да јој 

поклоним мало кученце.  

Ако је већ кученце, 

подразумева се да је мало, 

то је плеоназам! Довољно је 

рећи, кученце. Иначе, идеја 

је добра, обрадоваће се.  

Па ја са тобом не могу да 

разговарам. Чак 

штавише, ама баш сваки 

пут ме исправљаш!  

Или чак, или штавише! 

Поново плеоназам! Ха-ха-ха! 

Добро, схватио сам! 

Хоћеш ли поћи са мном 

да купим кученце? 

Неко мало, као на 

пример малтезер.  

Као на пример је такође 

плеоназам, ништа ти 

ниси схватио! Али, 

наравно да ћу поћи.  

Опет ти! Хајде, изађи 

напоље и сачекај ме.  

Довољно би било да си 

рекао изађи, опет...  

Добро, знам, и 

то је плеоназам! 

Ето видиш како вреди 

дружити се са мном! 

Увек научиш понешто. 

Чекам те напољу!  

Добар је Звонко, али му је 

бржи језик од памети. 



 

Кефалица 
Бисери са наших часова  
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Уређује: Јелена Зафировић 

 Која је била крилатица о којој смо 

говорили на прошлом часу? 

 Пропелери свих земаља, уједините се! 

 Који наш песник је написао песму 

“Очију твојих да није”? 

 Васко де Гама! 

 Који је наслов аутобиографије Доситеја 

Обрадовића? 

 “Живот и прикључци”. 

 Ко је направио периодни систем 

елемената? 

 Њутн Исаковић. 

 Могао си да напишеш и бољи састав. 

 Наставнице, нисам имао инспирацију, 

није ми радио Интернет. 

 Како се зове песма Бранка Радичевића 

о којој смо јуче говорили? 

 “Кад Лидија умре” (Кад млидијах 

умрети). 



 

Наставници ствараоци 
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Уређује: Данијела Цветковић 

О АУТОРУ 
Горан Антанасковић, рођен 1960. године у Прокупљу. Основну 
школу завршио у Житорађи, а потом Богословију Св. Кирила и 
Методија у Призрену 1980. године. У Љубљани завршава Средњу 
Економску, смер Пословни манипулант. По повратку из Словеније 
завршава  Православни Богословски институт СПЦ, као и 
Богословски факултет СПЦ, смер Практична теологија. Од 2001. 
године ради као вероучитељ у ОШ „Топлички хероји“ у Житорађи, а 
од 2012. године и у „Средњој школи Житорађа“. Пише од средње 
школе, углавном поезију. До сада је објављивао у љубљанској 
Младини, (омладински часопис), у Новом виделу (Београд), као и у 
часопису Искра из Бирмингема (Енглеска). Један је од оснивача 
омладинског часописа „Про ет контра“ у Љубљани 1985. године 
Добитник је „Грамате признања и захвалности“  Епархије шабачке 
за допринос у раду са школском омладином, у оквиру 
манифестације „Моба“ у манастиру Соко-Град. 
Прва збирка песама „Тајна руже“, проглашена је у оквиру  
Драинчевих сусрета за најбољу збирку поезије у Топлици за 2015. 

год. Поменута збирка је имала промоцију и на државном универзитету у републици Јужној Осетији 
у престоници Цхинвалу. Песме су му штампане и у зборницима „Завичајна надахнућа“ аутора Миће 
Вулића и Радомира Ђокића и „Добричко перо”, Миће Вулића, као и у зборнику филозофске поезије 
„Поезофија“ приређивача Стефане Станивук Весеелиновић из Београда,  за 2019. годину. Са 
породицом живи у Житорађи. Поносни је отац троје деце. И даље пише повремено како поезију, 
тако и кратке приче. 

Нек никад не заћуте птице 
 
Нек никад не заћуте птице, 
па и онда кад дубраве побеле, 
кад окују их снегови и мраз 
и од зиме срца се сневеселе. 
 
Нек никад не заћуте птице, 
чак и онда кад од мраза дрво пуца, 
док  пршица бела с неба сипа 
нек у њима не охладе се срца. 
 
Нек никад не заћуте птице, 
нек се песма  дубравама шири, 
нек певају чак и тада,  
кад се цела гора узнемири. 
 
Нек никад не заћуте птице, 
дубраве нека песмом одјекују 
нек заћуте само онда 
када трепет мога срца чују. 
 
Нек никад не заћуте птице, 
нек у дубрави свака грана пева, 
нек заћуте само једном 
кад  ми срце, престане да снева.  

Жеља 
 
Хтео сам да узиђем до неба 
стрмим кривудавим степеницама. 
Облаци да ме окупају и полегну 
на небеским памучним пољaнама. 
Паперјасто небо, позорница света; 
хтедох да узиђем  до ње песмом 
да узиграју облаци и звезде, 
док песма ми одјекује васељеном. 
Хтео сам да ме прате птице 
с позлаћеним крилима и сребрним грлом, 
да им песма мирише на босиљак, 
док на облацима  језде с ветровима, 
а под крилима им по једна звезда 
златна; трепери ритмом песама. 
На  главама им  тракице златне,  
упарене с византијско плавом бојом неба. 
Хтео сам да небеса претворим у бајку, 
седећи у месечевим кочијама,  да путујем 
Млечним путем, преко Кумове сламе, 
док облаци певају оду радости, 
а ја, спреман за концерт: 
Концерт. 
„За млад месец и плаву птицу  
са сребрним грлом.“ 
Али степенице беху без гелендера, 
а на небу нема ограда.  
Лако се падне. Некад и намерно 



 

Шарена страна 
Свега по мало... 

Звончица је хтела да унесе податке на 

сајту школе, али се није могла пријавити 

јер је заборавила лозинку. Покушала је 

два пута, али и даље њена пријава није 

успела. Изненада се сетила да се лозинке 

ресетују сваког месеца из 

безбедносних разлога, па 

је позвала Звонка који је админи-

стратор сајта: „Хеј, Звонко, моја 

лозинка је застарела.“ 

Звонко јој је одговорио: „Да, то је 

тачно. Лозинка је другачија.“ 

Слушај пажљиво паметнице. 

Сигуран сам да можеш схватити 

која је нова. Нова лозинка има 

исти број слова као и твоја 

стара лозинка, али има само 

два слова А и она се налазе на 

истом месту као и у старој 

лозинци.  

Радове можете слати на 
мејл: 

novinarska.ostopheroj@
gmail.com  

Главни уредник: 
Данијела Цветковић 

Сарадници: 
Јелена Зафировић 
Марија Петковић 

Драгослава 
Стаменковић 

Марија Петковић 
Валентина Ашчетовић 

Сања Стојановић 
Сузана Мутавџић 

Миодраг Петковић 
Бојан Милић 

Дизајн и обрада: 
Бојан Милић 

www.radio.ostopheroj.edu.rs 

Читајте нас и 

следећег 

месеца... 

Ћао! 

Видимо се 

опет. 

Чланови новинарске секције: 
Богдан Јанковић 6-4, Ива Костић 6-3, Лана Анисијевић 6-4, Лазар Андрејић 6-3, Лена Станковић 
6-4, Петар Милошевић 6-3, Страхиња Динић 6-4. Кристина Стојановић 6-4, Ива Крстић 6-4, 
Марко Стојиљковић, 6-4 

Уређује: Бојан Милић 

Зауставио полицајац неку госпођу због брзе вожње, 
а она се правда: 
 Молим Вас немојте да ме казните, ја сам 

наставница у школи. 
А полицајац ће: 
 Е ово сам дуго чекао. Сад ћеш 1000 пута написати 

„ВИШЕ НИКАД НЕЋУ БРЗО ВОЗИТИ“ 

РЕШИ РЕБУС  

Уз помоћ математичких знакова за сабирање, 

одузимање, множење или дељење и заграда 

пробај од задатих бројева да добијеш резултат 32 

 

6     2     7     1    = 32 

Размишљај као велемајстор 
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 A B C D E F G H 

Бели на 

потезу: 

Бели даје мат 

у једном потезу. 

Пронађи потез. 

Решење из прошлог 
броја: 
Бели: Пешак Г6 - Ф7  

УНЕСИ ПОЈМОВЕ У УКРШТЕНИЦУ И У ПЛАВИМ ПОЉИМА 
ДОБИЋЕШ РЕШЕЊЕ 

Помозите Звончици. Ваше 
одговоре шаљите на мејл: 

novinarska.ostopheroj@gmail.com  
За прва 3 тачна оговора следи 

награда. 


